Apeluri de proiecte pentru
“Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania”

În data de 28 martie a.c. au fost lansate 2 apeluri de proiecte dedicate ora elor i municipiilor cu popula ie
mai mic de 100.000 de locuitori, exceptând municipiile reședință de județ din regiunile de dezvoltare ale
României. Acestea pot aplica individual sau în formule de parteneriat cu UAT județul și/sau cu instituții publice cu
personalitate juridică din subordinea UAT oraș/municipiu/județ și/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii
sociale, începând din data de 30.04.2018 pân la data de 30.08.2018, cereri de finanțare pe apelurile de
proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI și în mod specific pentru județele riverane Dunării, inclusiv Constanța, pe
apelul POR/2018/13/13.1/1/ SUERD.
Vor fi finan ate proiecte care contribuie la dezvoltarea şi revitalizarea oraşelor şi municipiilor din România, la
îmbunătă irea calită ii vie ii locuitorilor prin îmbunătă irea serviciilor sociale, educaționale, culturale, recreative,
prestate la nivel urban, inclusiv a condițiilor de locuire pentru grupuri vulnerabile, precum și prin îmbunătă irea
calită ii spațiilor publice urbane (infrastructura rutieră, spații verzi, utilități etc). Intervențiile se vor concentra
asupra:
- înfiin ării de servicii sociale, sub forma centrelor de zi şi/sau a cantinelor sociale, respectiv infrastructura de servicii
sociale fără componentă reziden ială, în special în oraşele/municipiile unde nu există asemenea servicii sau unde
există, dar sunt slab reprezentate, iar nevoia pentru asemenea servicii este motivată de starea de sărăcie/excluziune
socială sau de altă situa ie de vulnerabilitate;
- creşterii fondului locativ pentru persoane din grupuri vulnerabile prin construirea/extinderea/finalizarea/
modernizarea/reabilitarea/dotarea locuințelor sociale, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor ce fac
obiectul proiectului;
- realizării unei infrastructuri adecvate ciclurilor educaționale, inclusiv prin asigurarea utilită ilor adecvate de
învă ământ, care să contribuie la îmbunătă irea ofertei educa ionale, cu accent pe creșterea gradului de participare
a copiilor/elevilor la nivelul educa iei timpurii şi a învă ământului obligatoriu, reducerea abandonului şcolar,
creşterea nivelului de promovare la finalul ciclurilor educa ionale etc.
Cele două apeluri de proiecte sunt necompetitive, cu depunere la termenul menționat a cererilor de finanțare, iar
evaluarea acestora se va desfăşura conform principiului ”primul venit, primul servit”.
În cadrul acestor apeluri de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS,
disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat.
Valoarea total eligibil a cererii de finan are se încadrează între 100.000 - 5.000.000 euro, finanțarea
acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile, cofinanțarea
din bugetul de stat este de 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar cofinanțarea din partea
solicitantului este de minimum 2% din totalul cheltuielilor eligibile.
Ghidul Solicitantului se află pe http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html.

Finan ri acordate prin Programul
“EDUCA IE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA” sus inut
prin Granturile SEE Mecanismul Financiar 2014 – 2021
Până în data de 31 mai 2018, ora 22,00, Inspectoratele Şcolare Jude ene (ISJ), Casele Corpului Didactic
(CCD) şi Centrele Jude ene de Resurse şi Asisten ă Educa ională (CJRAE) din România pot aplica proiecte
de mobilitate în învă ământul preuniversitar, care constau în activită i de învă are (mobilită i) pentru
exper ii educa ionali, respectiv inspectorii şcolari, formatorii de profesori şi consilierii care lucrează în
institu ii de învă ământ, responsabile de sus inerea creşterii calită ii educa iei în şcoli.
Finanțările vor fi acordate prin Programul “EDUCA IE, BURSE, UCENICIE ŞI ANTREPRENORIATUL
TINERILOR ÎN ROMÂNIA” susținut prin Granturile SEE Mecanismul Financiar 2014 – 2021 și vor avea o
intensitate maximă a ajutorului acordat de 27.000 euro.
Pentru proiectele din învă ământul preuniversitar, grantul va acoperi 100% din costurile eligibile.
Formularul aplicației, împreună cu anexele solicitate completate în limba engleză se transmit electronic
la proiecte@eea4edu.ro , în termenul menționat.
Toate detaliile necesare pregătirii aplicațiilor pot fi accesate pe linkul:
http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2018_Fisiere_RO/SCOLAR/CALL_SE_2018_RO.pdf

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunta lansarea apelului necompetitiv, cu
depunere continua aferent POIM, Obiectivul specific 6.2 Reducerea consumului de
energie la nivelul consumatorilor industriali pentru finantarea investitiilor in sisteme
de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali

Conform Ghidul solicitantului, bugetul total alocat este de 7,8 milioane de euro. Acest, iar
proiectele pot fi depuse in perioada 20.03.2018 – 31.12.2018.
Principalul rezultat ce se va obtine prin implementarea proiectelor finantate este:
 Intarirea capacitatii producatorilor industriali de a identifica si implementa masuri de eficienta
energetica prin introducerea de sisteme de monitorizare, in vederea reducerii consumului de
energie si evitarea emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul societatilor sprijinite.
Ghidul privind sprijinirea investitiilor in monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii
industriali se adreseaza:
 Societatilor cu personalitate juridica (denumite in continuare societati) din industrie cu
consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE)
care trebuie sa implementeze sisteme de monitorizare in vederea identificarii rapide a
solutiilor non-cost de reducere a consumurilor si care trebuie sa detina un instrument puternic
de urmarire si cuantificare a efectelor pozitive ale aplicarii masurilor de crestere a eficientei
energetice.
http://www.fonduri-ue.ro/presa/anunturi-finantari/2407-ministerul-fondurilor-europene-lanseazaapelul-de-proiecte-pentru-sprijinirea-investitiilor-in-sisteme-de-monitorizare-a-consumului-de-energiela-consumatorii-industriali

Din 8 martie este activ cererea de propuneri pentru prevenirea si
combaterea violentei pe motive de gen si a violentei impotriva copiilor –
Actiune de sprijin în cadrul Programului DAPHNE 2014 - 2020
Activitatile proiectului pot include: invatarea reciproca, schimb de bune practici, cooperare,
proiectarea si punerea in aplicare a protocoalelor, dezvoltarea metodelor de lucru care pot fi
transferabile altor regiuni sau tari, consolidarea capacitatilor si formare pentru profesionisti,
actiuni de sensibilizare si educative.

Obiectiv specific

Daphne – sa previna si sa combata toate formele de violenta impotriva copiilor, tinerilor si
femeilor, precum si violenta impotriva altor grupuri expuse riscului si sa protejeze victimele unei
astfel de violente.

Prioritati
1.1.Prevenirea violentei bazate pe gen: punctul central al acestei prioritati este prevenirea primara, in
special schimbarea normelor si comportamentelor sociale, pentru a spori toleranta la toate formele de
violenta pe baza de gen – buget: 2.900.000€;
1.2 Protectia si sprijinirea victimelor si a martorilor violentei domestice, inclusiv prin combaterea
subraportarii, promovarea cooperarii multidisciplinare si consolidarea capacitatilor profesionale
relevante – buget: 2.900.000 €;
1.3 Coordonarea si/sau adaptarea serviciilor de asistenta pentru sprijinirea celor care sunt victime ale
violentei sexuale si de gen pentru a include refugiatii si migrantii (copii, femei, persoane LGBTI, etc.),
in special pentru a asigura recuperarea lor dupa astfel de traume – buget: 2.400.000 €;
1.4 Prevenire si raspuns la violenta sexuala si violenta pe motive de gen (care vizeaza copiii, femeile,
persoanele LGBTI) – buget: 2.400.000 €;
1.5 Promovarea integrarii politicilor de salvare a copiilor in diferite contexte si sectoare, cum ar fi
cluburile
sportive
si
organizatii,
activitati
extra-curriculare
si/sau
petrecere
a
timpului liber /cluburi de recreere/organizatii pentru copii (inclusiv cele legate de credinta/conduse de
biserica, cercetasi si fete ghid, scoli private), atat ca mijloc de protectie, cat si pentru ingrijirea copilului
– buget: 2 700 000 €.

Beneficiari
Orice entitate publica sau privata orientata non-profit: autoritati publice (locale, regionale,
nationale), asociatii, ONG-uri, universitati si scoli, etc.

Buget si data de depunere



13.300.000euro, 80% din totalul costurilor eligibile si minimum 75.000€/proiect
13 noiembrie 2018 (orele 17:00 la Bruxelles)

Informaṭii suplimentare:

 Candidaturile trebuie depuse prin sistemul electronic al programului „Orizont 2020” – Portalul

Participantilor. Detalii in ghidul solicitantului (link la sursa de informare).

 Proiectele din cadrul acestui apel pot fi nationale sau transnationale
 Proiectul trebuie sa aiba minimum 2 parteneri.

Avand
in
vedere
provocarile
si
lacunele
cunoscute
ale
cooperarii
si
coordonarii nationale si transnationale, toate propunerile depuse in cadrul prioritatilor 2, 3 si 5
ar trebui sa descrie modul in care proiectul ar spori cooperarea si colaborarea interdependente
si multidisciplinare, atat la nivel national, cat si la nivel transnational (de exemplu, in planificarea

tratarii cazurilor cu aspecte transfrontaliere), inclusiv in cadrul departamentelor
guvernamentale, pentru a asigura implicarea mai stransa a autoritatilor relevante, in cooperare
cu alti actori (de exemplu, societatea civila, mediul academic, practicienii, etc.).
 Cererile trebuie sa fie redactate intr-una din limbile oficiale ale UE (Nota: din motive de eficienta,
Comisia recomanda solicitantilor sa foloseasca limba engleza).
 Durata initiala a proiectelor nu trebuie sa depaseasca 24 de luni.

Institutie responsabila:
Comisia Europeana
DG Justitie si Consumatori
1049 Bruxelles
intrebarile privind aceasta cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise la adresa:
EC-REC-CALLS@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdapgbv-ag-2018.html

FINAN

RI ACTIVE PNDR 2014-2020

Nr
crt.

Submăsura/Măsura

Perioada de depunere

1.

16.1 „Sprijin pentru înființarea și
funcționarea grupurilor operaționale
(GO), pentru dezvoltarea de proiecte
pilot, noi produse în sectorul agricol”

29 ianuarie – 30 aprilie 2018

2.

16.1a „Sprijin pentru înființarea și
funcționarea grupurilor operaționale
(GO), pentru dezvoltarea de proiecte
pilot, noi produse în sectorul pomicol

29 ianuarie – 30 aprilie 2018

3.

6.5 „Schema pentru micii fermieri”

4.

4.1a „Investiții în exploatații pomicole”

5.

Susținerea crescătorilor de ovine pentru
comercializarea lânii, în conformitate cu
prevederile Hotărârii de Guvern nr.
500/2017-1 leu/kg lână.

2018

6.

Ajutorul de minimis pentru aplicarea
programului de sus inere a produsului
tomate în spa ii protejate-Hotărârea de
Guvern nr. 943/2017 –

2018

13.797,9 lei/beneficiar/an.

08 ianuarie – 11 mai 2018
27 decembrie 2017 – 30 iunie 2018

Camera Deputatilor va supune votului, in calitate de for decizional, propunerile de
modificare a Legii Muntelui, foarte importanta pentru locuitorii din zona montana
Potrivit Legii Muntelui, se vor acorda prime de instalare pentru profesorii si medicii care vor sa lucreze
in localitati montane, crescatorii vor primi bani pentru cumpararea de animale si pentru constructia de
adaposturi, iar tinerii fermieri vor fi scutiti de impozitul agricol. Un miliard de euro vor fi alocati pentru
subventii si ajutoare, banii provin de la bugetul de stat si vor fi investiti timp de 10 ani de la intrarea in
vigoare a legii.
Legea Muntelui aduce noi subventii, facilitati fiscale și ajutoare pentru fermierii autohtoni:
 sprijinirea financiara si materiala pentru constituirea si dezvoltarea formelor asociative in zona
montana a producatorilor si procesatorilor agricoli in vederea comercializarii produselor cu
impact semnificativ din punct de vedere economic, social si de mediu; sprijinirea financiara si
materiala a asociatiilor de producatori pentru a avea acces pe piete, in vederea promovarii si
desfacerii produselor montane, pentru valorificarea superioara a acestora, in interesul prioritar
al producatorilor agricoli;
 sprijinirea investitiilor integrate in scopul dezvoltarii, modernizarii si rentabilizarii exploatatiilor
agricole, adaposturi pentru animale, achizitionarea de utilaje si echipamente de lucru, infiintarii
si dezvoltarii de cooperative agricole, in vederea promovarii si valorificarii produselor montane;
 subventionarea achizitiilor animalelor de rasa productive care se adapteaza usor conditiilor
existente, clima, panta, altitudine, substrat geologic, in zona montana, inregistrate in Registrul
Genealogic;
 sprijinirea agricultorilor care practica transhumanta; sprijinirea producatorilor pentru
imbunatatirea productiei si a caracteristicilor nutritionale ale furajelor prin adoptarea de practici
agricole compatibile cu zona montana si care au un impact redus asupra mediului, animalelor
si apelor uzate; facilitarea si consolidarea practicilor pe pasunile montane in scopul utilizarii
directe a florei montane prin pasunatul animalelor care protejeaza peisajul montan; sprijinirea
proiectelor de infrastructura la scara mica, in scopul intretinerii si conservarii pasunilor montane,
dar si in favoarea agricultorilor individuali sau asociati;
 sprijinirea din partea statului, prin subventionare, a amenajamentelor pastorale in conformitate
cu obiectivele de management al pajistilor pentru mentinerea inaltei valori naturale in zona
montana; incurajarea productiei de lapte din zona montana pentru a permite fermierilor sa
obtina venituri adecvate, menite sa le asigure un trai decent si sa impiedice migrarea populatiei;
 infiintarea de centre de colectare, depozitare, puncte de sacrificare precum si a unor unitati de
procesare a materiilor prime: lapte, carne, fructe, lana, piei de animale, lemn precum si dotarea
acestora cu respectarea normelor in vigoare pentru valorificarea integrala a productiei, evitarea
pierderilor si cresterea veniturilor agricultorilor; sprijinirea producatorilor si/sau procesatorilor
de produse agroalimentare in vederea promovarii produselor obtinute, certificate: produs
montan, produs traditional, produs ecologic, precum si a celor certificate la nivel european; a
 cordarea de stimulente pentru sprijinirea persoanelor in varsta care locuiesc in
catune/gospodarii izolate, inclusiv pentru familiile care se ocupa de ingrijirea acestora; familiile
tinere de agricultori de munte care-si intemeiaza gospodarii si cresc animale in echivalent 5
unitati vita mare (UVM) sunt scutite de impozitul agricol si impozitul pe venitul realizat din
agricultura timp de 5 ani de la infiintare si de 50% din acestea in anii urmatori; fermierii ce
detin peste 5 UVM pot solicita si primi material lemnos, cu titlu gratuit, pentru construirea de
adaposturi si anexe gospodaresti; specialistii agricoli, medicii, profesorii ce se stabilesc in zona
montana beneficiaza de prima de instalare si sprijin pentru cumpararea si construirea de
locuinte.
http://www.bursa.ro/fonduri-europene/subventii-de-un-miliard-de-euro-pentru-zona-montana343621&articol=343621.html

